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Felhasználói kódok létrehozása, módosítása

( RKP 4-8-16 kezelõk esetén használja a  / jel után álló nyomógombokat )

Új felhasználói kód létrehozása 80-as menüpont

Üsse be a mester kódot ????????majd üsse be a NN  99-et.
Most belépett a programozás menübe.
Üsse be a 8800 -at, ezzel belép a felhasználó beállítása menübe .
Üsse be a felhasználói kód sorszámát ????

( 412-es központnál 00-15, 816-os központnál 00-31, 832-es központnál 00-
64 kódhely van. A 00-ás a Mérnök a 01-es a Mester kód számára fenntartott
hely.) Új kód megadásakor a legelsõ kódhely, így a 02-es. Pl: a 2-es kódhoz
üsse be a 02-t

Üsse be az új kódot: ????????  Ha a kód 4 vagy 5 számjegyû akkor a kód
beírása után nyomja meg a yy /[[  gombot, majd ismét üsse be a kódot a
megerõsítés miatt.

A kód lehet 4-5-6 számjegyû. Az 1-6 Led-ek jelzik a kód számjegyeit. Az
egyes kódszámok beütését a központ az 1-6 Led-ek kikapcsolásával
visszajelzi.

Ha a kód 6 számjegyû beütése után nem kell yy /[[ -t nyomnia, a központ
ismét kigyújtja az 1-6 Led-eket.Üsse be újra a kódot a megerõsítés miatt.

A központ átlép a Felhasználó opciók 1  menübe
Az Led-ek 1-8-ig jelzik az adott opció alapbeállításait. Pl világít az 1-5-6-7-8-Led
Módosításhoz, nyomja meg a megfelelõ számot 1-8 között. Ezzel ki/be kapcsolhat-
juk az adott funkciót.

Továbblépés a yy /[[  gomb megnyomásával

A központ átlép a Felhasználó opciók 2  menübe
Az Led-ek 1-8-ig jelzik az adott opció alapbeállításait. Pl világít a 3-4-Led
Módosításhoz, nyomja meg a megfelelõ számot 1-8 között. Ezzel ki/be kapcsolhat-
juk az adott funkciót.

Továbblépés a yy /[[  gomb megnyomásával

A központ átlép a Felhasználó opciók 3  menübe
Az Led-ek 1-8-ig jelzik az adott opció alapbeállításait. Pl világít az 5-ös-Led
Módosításhoz, nyomja meg a megfelelõ számot 1-8 között. Ezzel ki/be kapcsolhat-
juk az adott funkciót.

Befejezés: a yy /[[  gomb megnyomásával visszalép a 80-as menü elejére.
Ha szeretne újabb felhasználói kódot létrehozni, kezdje ismét a kód
sorszámának megadásával.

Ha szeretne lépni a fõmenübe, nyomja meg a NN gombot.

Ha ki szeretne lépni a programozásból, nyomja meg kétszer a NN  gombot.

Meglévõ felhasználói kód törlése

Üsse be a mester kódot ????????majd üsse be a NN  99-et.
Most belépett a programozás menübe.
Üsse be a 8800 -at, ezzel belép a felhasználó beállítása menübe .
Üsse be a felhasználói kód sorszámát ????  Nyomja meg a BB gombot.

Meglévõ felhasználói kód jogosultságainak módosítása

Meglévõ kód Opciók 1 beállítások változtatása 81-es menüpont.
Meglévõ kód Opciók 2 beállítások változtatása 82-es menüpont.
Meglévõ kód Opciók 3 beállítások változtatása 83-es menüpont.
Felhasználó név beírása a 84-es menüpontban

!    Engedélyezés 1 Partícióhoz
2 Engedélyezés 2 Partícióhoz
3 Engedélyezés 3 Partícióhoz ( 816-nál )
4 Engedélyezés 4 Partícióhoz ( 816-nál )
5 Élesíthet
6 Zónát átléphet ( bypass )
7 Kikapcsolhat
8 Felhasználói funkciók engedélyezése

VASTAGÍTOTT = GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK

!    Egyszer használatos kód
2 Idõzáras kód Timer 1
3 Engedélyezés nyitás átjelzése
4 Engedélyezés zárás átjelzése
5 Kényszerkód
6 Elektromos ajtózás vezérlése
7 Globál panic/tûz csendesítése

VASTAGÍTOTT = GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK

!    Mérnöki kód programozás engedélyez
2 NVM memória zárolás engedélyezve
3 Mérnöki programozás engedélyezve
4 Teszt üzenet küldés
5 Riasztás/hiba nyugtázás
6 Felhasználó programozás
7 Felhasználói kód programozás
8 Csak helyi partíciós hozzáférés

VASTAGÍTOTT = GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK


